
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia sis d’octubre de l’any dos mil disset, i 

tal com va anunciar-se en les convocatòries, es reuneixen per tal de dur a terme la sessió ordinària de la 

Junta de Govern, presidida per la Sra. Alcaldessa, Montserrat Meseguer i Muñoz, els següents regidors: 

Ramon Farnell i Barqué, Carles Esquerda i Serrano i Jaume Timoneda i Nabau. A indicació de la Sra. 

Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113,3 del ROF, hi assisteixen també els regidors Joan 

Baptista Pou i López i Irene Ruestes i Guillem. Tots ells assistits de la secretària, M. Carme Llobera i 

Torres.  

 

Es declara oberta la sessió que s’inicia amb el primer punt de l'ordre del dia que és el següent: 

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Declarada oberta la sessió per la 

Presidència i havent-se procedit d’acord amb el contingut de la Llei municipal de Catalunya, a la 

distribució prèvia als regidors, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de caràcter ordinari de data 22-

9-2017, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer, i no havent-n’hi cap, 

es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, que queda aprovada per unanimitat. 

 

2.-  LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que 

presenta la Sra. Alcaldessa, la qual, copiada és la següent: 

 

“Ateses les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació es relacionen, 

i 

Tenint en compte els informes tècnics i jurídics emesos al respecte que consten en cadascun dels 

expedients,  

És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar les sol·licituds de llicència urbanística presentades, que tot seguit es relacionen, amb 

les condicions que s’esmenten en els respectius informes.   

Relació de llicències sol·licitades:  

Núm. 67/17.- Javiera Roca Ros: Llicència urbanística per obres d’arranjament consistents en tapar  

forats en la paret mitgera i canvi de teules trencades de la zona de damunt de la paret, tot en l’immoble 

ubicat al C. Doctor Pont, núm. 4. 

Núm. 68/17.-  Tània Bordes Fàbrega: Llicència urbanística per realitzar un canvi de tancament 

practicable de la balconera de l’immoble ubicat a l’Av. Mon. Josep Pont i Gol, núm. 59. 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als informes 

emesos, així com notificació dels recursos corresponents. 

Tercer.- Comunicar als interessats l’import de l’ICIO que correspongui i la seva forma de liquidació. 

No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

Obert el debat no hi ha intervencions pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada 

per unanimitat. 

 

3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la proposta que 

diu el següent: 

 

“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament,  segons relació emesa de les factures 

i obligacions de pagament que importa 28.380,24 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera 

aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 22-09-2017, i 

Atesa la resolució de l’alcaldia de data 25-06-2015, de delegació de competències a la Junta de Govern,  

És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar la relació de factures de data 06-10-17, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un 

total de 28.380,24 €, amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents del pressupost municipal 

vigent. 

Segon.- Reconèixer les obligacions derivades de la relació de factures aprovades i disposar el pagament 

de les mateixes segons les disponibilitats econòmiques de tresoreria. 

No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 



No hi ha intervencions al debat pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

4.- COMPTE DE RECAPTACIÓ DEL PADRÓ DE TAXES I PREUS PÚBLICS - EXERCICI 2017.- 

A continuació es procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, diu el següent: 

 

“Acabat el període de cobrament dels padrons de les Taxes i Preus Públics de l’exercici 2017, s’ha 

confeccionat el Compte de recaptació instruït pel recaptador municipal pel cobrament en voluntària, i 

Atesos els rebuts que, dins d’aquell període, no han estat liquidats, 

És pel qual proposo a la Junta de Govern  l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària dels padrons de les Taxes i 

Preus Públics de l’exercici 2017.  

Segon.- Lliurar els rebuts no liquidats al recaptador executiu per al seu cobrament en la via executiva. 

No obstant, la Junta de Govern,  acordarà el que cregui més convenient.” 

 

Obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per unanimitat. 

 

5.- ATORGAMENT TARJETA D’APARCAMENT.- La Sra. Alcaldessa, tot seguit, dóna lectura a les 

dues propostes que presenta i que, copiades, són les següents: 

 

“Atès l’expedient tramitat per obtenir una targeta d’aparcament individual per a persones amb 

disminució. 

Atès que l’instant ha presentat la corresponent documentació acreditativa de la condició de persona amb 

disminució que supera el barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics 

col·lectius, i 

Atès l’informe emès, en data 2 d’octubre de 2017, per l’Equip de serveis socials, i 

Tenint en compte les facultats de les corporacions locals al respecte, se sotmet a la consideració de la 

Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Atorgar la targeta d’aparcament individual per la persona amb disminució que ho ha sol·licitat 

i que correspon a l’expedient núm. 7 de l’any 2017. 

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

No obstant, la Junta de Govern acordarà el que creguin més convenient.” 

 

Es declara obert el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta presentada i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

6.- ADHESIÓ PROPOSTA INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ SANT ISIDRE.- A continuació es 

procedeix a donar lectura a la següent proposta que diu: 

 

“Atesa la petició realitzada  per l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre referent a l’impost sobre 

emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, que serà exigible a partir del proper 

mes de gener, tal i com disposa la Llei 5/2017, de 28 de març, i 

Atès que aquesta llei afectarà de ple a totes aquelles persones que disposin de vehicles (particulars, d’ús 

públic, agrícoles, etc) i  que alhora  no comptin amb una bona xarxa de transport públic o de vies de 

comunicació, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

Primer.- Aprovar l’adhesió a la petició efectuada per l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre en el 

sentit de sol·licitar una moratòria en l’aplicació de l’impost sobre emissions de diòxid de carboni dels 

vehicles de tracció mecànica, de manera molt especial en els municipis amb un gran dèficit de transport 

públic. 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats per al seu coneixement i efectes. 

No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació aquesta proposta queda aprovada per unanimitat. 

 



7.- CONVENI COL·LABORACIÓ “PONENT ACTIU”.- En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, dóna 

lectura a la proposta que presenta i que diu: 

 

“Atès que la Diputació Provincial de Lleida ha ofert la possibilitat d’establir un conveni de col·laboració 

entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament del Palau d’Anglesola per a  l’execució de l’operació 

“Ponent Actiu”, i 

Atès que aquest Ajuntament considera convenient i necessari el fet d’adherir-se a l’esmentat conveni en 

el sentit de consolidar, entre altres, la comarca del Pla d’Urgell com a destí turístic a partir de la posada 

en valor del seu patrimoni natural i cultural mitjançant un model de gestió unificat, així com dels 

municipis que l’envolten,  i 

Tenint en compte el que disposa l’art. 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 

És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament del Palau 

d’Anglesola per a l’execució de l’operació “Ponent Actiu”. 

Segon.- Aprovar el finançament de la despesa que correspon al nostre municipi i que importa la 

quantitat de 1.360,49 €. 

Tercer.- Facultar la Sra. alcaldessa per a signar els documents necessaris per dur a terme aquest 

conveni. 

Quart.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida per al seu coneixement i efectes. 

No obstant, la Junta de Govern  acordarà el que cregui convenient.” 

 

Obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per unanimitat. 

 

8.-  CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ  OBRA “AMPLIACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL, 

FASE I  i FASE II-A”.-  En aquest punt es dóna lectura a la següent proposta: 

 

“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 6-9-17 va aprovar l’expedient de 

contractació pel procediment obert, mitjançant tramitació urgent, de l’obra titulada “Ampliació 

cementiri municipal, separata Fase I i Fase II-A”, i 

En el Butlletí oficial de la Província núm. 179 de data 15-9-17, així com en el perfil de contractació, 

s’ha publicat  l’anunci de licitació.  

En data 29-9-17 s’ha reunit la Mesa de contractació, i s’ha establert la relació definitiva de candidats 

admesos, que ha estat la següent: 

 

PLIQUES LICITADOR 

Plica núm. 1 SERBONIU SL 

Plica núm. 2 CONSTRUCTORA D’ALCOLETGE SCCL 

Plica núm. 3 GARROFE SAU 

 

La Mesa de contractació s’ha reunit en data 4-10-19 per a l'obertura del sobre 2.  

La Mesa proposa a l’òrgan de contractació la relació de les ofertes classificades per ordre decreixent:  

 

ORDRE LICITADOR PUNTUACIÓ  

1 GARROFE SAU  9 punts 

2 SERBONIU SL  8 punts 

3 CONSTRUCTORA D’ALCOLETGE SCCL  2,5 punts 

  

Atès que s’han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de l’expedient de 

contractació, respecte a la concurrència i publicitat, 

És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Adjudicar el contracte d’obres de l’actuació titulada “Ampliació cementiri municipal, separata 

Fase I i Fase II-A”  a l’empresa GARROFÉ SAU, per un import de 124.200,49 € més l’IVA 



corresponent que importa 26.082,10 €, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques 

aprovats, en el sentit que ha estat l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’Ajuntament. 

Segon.- Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 

notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent contracte administratiu. 

Tercer.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica d’aquest ajuntament, perquè 

les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents: 

- Directora de l’obra: la Sra. Aroa Guardiola i Franci, arquitecte. 

- Coordinador de seguretat i salut de l’obra: el Sr. Jordi Capell i Mateus, arquitecte tècnic. 

Quart.- Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de la corporació procedeixi a la 

signatura del corresponent contracte administratiu. 

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en el procés de contractació, 

amb indicació dels recursos procedents. 

Sisè.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.  

Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de 

conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

Es declara l’obertura del debat i no hi ha cap intervenció. Sotmesa a votació aquesta proposta queda 

aprovada per unanimitat. 

 

9.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n presenta cap. 

 

I, sense cap més assumpte de que tractar la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les quinze hores i trenta-cinc 

minuts. 

 

NOTA de secretaria-intervenció: De conformitat amb el que preveu l’article 206 del Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s’emet aquesta còpia de l’acta a reserva 

dels termes que en resultin de la seva aprovació. 

 


